MY PROFILE

Hi….hi……salam hangat dan kreatif……
Saya Vemmie..lengkapnya Margaretha Euphemia D.H. Sare Ora….Nama beken saya sih
Britney Vemmie Spears karena saya sangat mengidolakan Queen of Pop dunia yang berasal dari
Lousiana -Amerika Serikat . Saya juga adalah penggemar aktris Julia Roberts dan penyanyi
Agnes Monica…sedangkan untuk musik saya sangat menikmati aliran Pop dan R& B. Musik dan
Film adalah 2 hal yang paling saya sukai…
31 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei tahun 1983, saya dilahirkan
ke dunia dengan sebuah tangisan yang luar biasa nyaring dan hebohnya hehehehe ( cerita versi
mama) di sebuah kabupaten di daratan Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur…Semasa
sekolah saya selalu terpilih mewakili sekolah untuk mengikuti berbagai kegiatan dan
perlombaan akademis,seni maupun kreatifitas yang membawa nama sekolah terutama jika
berhubungan dengan dunia Jurnalistik sehingga tanpa saya sadari jiwa Jurnalistik melekat
begitu kuat dalam seluruh pikiran dan sanubari saya yang membawa pada sebuah cita-cita
untuk menjadi seorang Penyiar…..Pada tahun 1985 saya menyelesaikan pendidikan Sekolah
dasar di SKK Santa Ursula- Ende, 3 tahun kemudian saya menyelesaikan Sekolah Menengah
Pertama di SMPK Freteran Ndao-Ende dan pada tahun 2001 saya berhasil menamatkan
Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAK Syuradikara-Ende. ..Karena dorongan hati yang
begitu kuat untuk nantinya berkarier di dunia media, saya memilih untuk mengambil Kuliah
Jurusan Broadcasting Program Studi Manajemen Pemberitaan di Sekolah Tinggi Multi Media
“MMTC” Jogjakarta,tapi hanya sampai semester 7 karena ada masalah keluarga sehingga saya
harus berhenti….namun saat ini saya terdaftr sebagai salah seorang mahasiswi Universitas
Terbuka Negeri Kupang dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya sangat suka membaca Novelnovel Sastra dan terkadang juga Novel popular karangan penulis Indonesia maupun novel
terjemahan…terutama novel Karangan Paulo Coelho, Sidney Sheldon dan Andrea Hirata. Selain
itu saya juga senang menonton drama komedi romantis ,drama percintaan dan film keluarga.
Dan sama seperti anak muda lainnya saat ini saya sangat tergila-gila dengan drama Korea
hehehehe….apalgi dengan aktor Jang Dong Gun…walaupun dia adalah aktor dengan usia 40-an
tapi gaya dan wajahnya tetap dan selalu mempesona. Dia adalah yang terbaik hehehehe.. Novel
favorit saya adalah Kincir Angin Para Dewa karangan Shidney Sheldon, sedangkan film favorit
satya adalah film Korea On Air.
Saat ini saya adalah seorang Penyiar Pro 2 di RRI Ende yang dimulai sejak 13 Februari
2008 setelah 2 tahun lamanya saya berprofesi sebagai Sekretaris Kepala Dinas di Dinas

Kesehatan Kabupaten Ende. Walaupun menjadi tenaga honorer dengan prospek yang begitu
cerah menjadi PNS,jiwa saya memberontak begitu dasyhat untuk putar haluan menjadi Penyiar
sehingga saya memutuskan Resign dan mendaftar menjadi tenaga Penyiar di RRI Ende. Saya
sangat tergila-gila dengan segala sesuatu yang berwarna kuning dan ini sangat menginspirasi
saya untuk selalu semangat dan berpikiran positif sesuai motto saya yaitu “ SAYA HEBAT, SAYA
BISA, SAYA LUAR BIASA”. Mungkin bagi sebagian orang menafsirkan ini sebagai narsistik
namun ini adalah stimulan kuat bagi saya untuk terus maju dan melakukan yang terbaik sesuai
bakat dan kemampuan saya hehheheehe. Saya pernah mengikuti DIKLAT Dasar Siaran tahun
2013 dan Syukur Puji Tuhan saya meraih Juara 1 dengan nilai Terbaik. Sebuah Prestasi kecil
yang memecut semangat saya untuk selalu mencoba melakukan apa yang sayabisa dan berani
keluar dari stigma dan pesimistik orang-orang sekitar.

Berbicara mengenai dunia Penyiaran…wah bisa dibilang Gue Banget deh ….saya sangat
mencintai suasana studio, adrenalin dan debaran kegembiraan ketika menyapa pendengar,
hiruk pikuk permainan musik dan jingle, dan juga harmonisasi mike dan suara yang bersatu
dengan sebuah kolaborasi indah dan cantik melalui udara. Kata teman-teman saya seperti
orang gila ketika berada di belakang mixer dan mulai berceloteh dalam siaran, tapi di situlah
kenikmatan tingkat tinggi yang saya rasakan dan tidak bisa tergantikan dengan apa pun juga.
Menjadi Penyiar hebat, pintar, dan berbudi pekerti luhur adalah dambaan saya karena seorang
Penyiar haruslah memiliki 3 hal penting yaitu : Brain, Behaviour and Beauty….dan saya selalu
untuk bisa menjadi seperti itu. I HOPE SO…

